
       OBEC BÁTOROVÁ

HARMONOGRAM SKRÍNINGOVÉHO TESTOVANIA
OBYVATEĽSTVA ANTIGÉNOVÝMI TESTAMI NA COVID-19

Miesto testovania: Kultúrny dom

Dátum testovania: sobota – 23.01.2021

Čas testovania:          08:00  hod – 12:00 hod         12:00 hod – 13:00 hod prestávka 

                                       13:00 hod – 18:00 hod          18:00 hod – 18:30 hod prestávka 

                                       18:30 hod – 20:00 hod 

Odporúčania k     organizácii testovania: 

Prosíme občanov,  aby sa snažili dodržať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej 
čakacej dobe pred odberným miestom: 

23.01.2021:  od 07:00 hod do 08:00 hod -  personál, krízový štáb + rodinní príslušníci

                     od 08:00 hod do 09:15  hod -  číslo domu 1 až 13 

                     od 09:15 hod do 10:30 hod - číslo domu 14 až 32

                     od 10:30 hod do 12:00 hod -  číslo domu 33 až 43

                     od 13:00 hod do 14:15 hod -  číslo domu 44 až 56

                     od 14:15 hod do 15:30 hod  - číslo domu 57 až 69

                     od 15:30 hod do 16:45 hod -  číslo domu 70 až 82

                     od 16:45 hod do 18:00 hod -  číslo domu 83 až 110

                     od 18:30 hod do 20:00  hod -  číslo domu 111 až 188

Počas testovania bude k     dispozícii telefónne číslo:  0918 901 407,  na ktorom
si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.   

Čo si treba k     testovaniu doniesť: 
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz 
Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca /doprovod zákonného zástupcu/
Všetci občania : svoje telefónne číslo -  mobil alebo pevná linka 



Vláda SR zverejnila dňa 17.1.2021 uznesenie č. 30/2021,  ktoré definuje opatrenia a ich zmeny od  27.01.2021
do  07.02.2021,  prijaté za účelom poklesu ochorenia  COVID-19 na Slovensku.  Uznesenie vlády SR definuje
nielen výnimky zo zákazu vychádzania ale aj nutnosť, kedy nie/je potrebné mať sebou negatívny RT-PCR alebo
antigénový test certifikovaný na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

Zákaz vychádzania platný od 27.01.2021  je spojený s celoplošným testovaním, tzv. celoplošným skríningom.

Kedy je potvrdenie o negatívnom výsledku testovania potrebné:
 na cestu do a zo zamestnania 
 na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti
 na  cestu  na  doplnenie pohonných  hmôt,  na  kúpu novín  a  tlačovín,  do očnej  optiky,

do banky, poisťovne, knižnice,  servisu bicyklov,  servisu motorových  vozidiel,  na poštu,  cestu  do
služby technickej  a  emisnej  kontroly vozidiel,  na  zberné  miesta  pre  príjem  žiadostí  na  vydanie
tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky

 na cestu na hromadné podujatie, ktoré  povolil Úrad verejného zdravotníctva SR 
 na cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť 
 na cestu za účelom pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu 
 na  cestu žiaka  druhého  stupňa  základnej  školy,  žiaka strednej  školy a  poslucháča  staršieho  ako  10

rokov do a zo školy a školského zariadenia
 na cestu za účelom sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča
 na cestu  na orgán  verejnej  moci na  účely vykonania  úkonu,  ktorý nemôže byť  vykonaný zaslaním

zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie

Kedy nie je potvrdenie o negatívnom výsledku testovania potrebné:
 na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb 
 na  cestu do  zdravotníckeho  zariadenia na  účel  neodkladnej  zdravotnej  starostlivosti,  preventívnej

prehliadky  alebo  plánovanej  zdravotnej  starostlivosti,  vrátane  sprevádzania  blízkej  osoby  alebo
príbuzného

 na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi
povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti 

 na cestu na vykonanie RT-PCR testu  alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 
 na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst 
 na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný
 na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o

hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti 
 na cestu za účelom pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, ak ju vykonáva

osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola
zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň
14 dní, alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka

 na cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia
 na cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia
 na  cestu dieťaťa a  jeho  sprevádzajúcej  osoby za  rodičom alebo  osobou,  ktorá  má  právo  styku  s

dieťaťom 
 na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo

veci  styku  rodiča  s  dieťaťom,  vo  veci striedavej  osobnej  starostlivosti alebo  realizovanú  na  účel
stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov

 na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci
 na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo ZŤP, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka,

do  vzdialenosti  1000  metrov  od  bydliska,  pričom takúto  vychádzku  vykonáva  samostatne  alebo  s
členmi spoločnej domácnosti

 na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní 
 na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie  a v justícii 

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/01/30_2021.pdf
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